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Ontwikkeling Kwaliteitsregister Verloskundigen
Volgend jaar bestaat het kwaliteitsregister 10 jaar. 
Dat is een goed moment om vooruit te kijken en te 
bepalen of de registratie-eisen van het kwaliteitsregister 
nog “van deze tijd” zijn en ons af te vragen of het 
kwaliteitsregister voldoende toekomstbestendig is.
Om te onderzoeken of de opzet en inrichting van het 
kwaliteitsregister anno 2015 nog voldoet, zijn ver-
schillende belanghebbenden van het kwaliteitsregister 
geconsulteerd. 
Vragen die hierbij aan de orde kwamen waren onder 
andere:
• Is de doelstelling, zoals geformuleerd in 2006 nog  
 adequaat of moet deze worden geactualiseerd?
• Zijn de destijds geformuleerde registratie-eisen nog  
 relevant of is actualisatie noodzakelijk? 
 Zijn er ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar in de  
 geboortezorg die een andere inrichting van het   
 kwaliteitsregister of aanscherping van de normen  
 noodzakelijk of wenselijk maken?
• Wat zijn de trends op het gebied van kwaliteitsbeleid  
 in andere (para-) medische beroepsgroepen?

Uit deze consultatieronde komen contouren naar voren 
voor een verdere ontwikkeling van het kwaliteits-
register. Hierover willen we graag in bredere kring 
discussiëren. Hiertoe is een LinkedIn discussiegroep 
gestart. Ideeën en argumenten uit deze discussie zullen 
worden verwerkt in voorstellen voor nieuwe of 
aangepaste normen van het kwaliteitsregister. 
Nadat het KNOV-bestuur hieraan instemming heeft 
verleend zullen deze normen worden voorgelegd aan 
de Algemene Ledenvergadering.

Wilt u meepraten over een verdere ontwikkeling van het 
kwaliteitsregister? Word dan lid van de LinkedIn-groep 
KNOV voor verloskundigen. 
We hopen van harte dat er via LinkedIn een levendige 
discussie ontstaat en dat hiermee input wordt geleverd 
om het kwaliteitsregister verder te ontwikkelen.

Afscheid van commissieleden
Begin 2016 nemen we afscheid van 3 commissieleden 
van het “eerste uur”:
• Rita Iedema, bij aanvang voorzitter (nu lid) van de  
 Accreditatiecommissie
• Ank van den Berg, voorzitter van de Beroeps-   
 commissie
• Dieuwke Ottens, lid van de Beroepscommissie

Na 2 zittingstermijnen van 5 jaar zullen zij hun werk 
neerleggen. Alle 3 hebben zij, elk vanuit hun eigen 
expertise, een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling en professionalisering van het 
Kwaliteitsregister Verloskundigen.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Vacatures voor commissies van het 
kwaliteitsregister
Beroepscommissie Kwaliteitsregister Verloskundigen
Met ingang van 2016 zijn er 2 vacatures voor de 
beroepscommissie: een lid en een plaatsvervangend 
voorzitter. 
De beroepscommissie is ingesteld door het bestuur 
KNOV en opereert onafhankelijk van de KNOV. 
De beroepscommissie heeft in hoofdzaak de volgende 
taken met betrekking tot het kwaliteitsregister:
• Behandelen beroepszaken van verloskundigen en  
 instellingen en deze terugkoppelen aan aanvrager  
 en KNOV

https://www.linkedin.com/groups/8364372
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We zijn op zoek naar kandidaten met de volgende 
kenmerken en competenties:
• Goed op de hoogte van ontwikkelingen in de   
 verloskunde
• Minimaal HBO niveau
• Analytisch vermogen
• Oordeelsvermogen 
• Voor plaatsvervangend voorzitter: heeft een   
 juridische achtergrond

De beroepscommissie vergadert minimaal éénmaal per 
jaar en afhankelijk van het aantal beroepsprocedures.

Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister 
Verloskundigen
Wil je actief zijn binnen de vereniging maar niet al te 
veel vergaderen of reizen? Heb je interesse in na-
scholing en ben je graag als eerste op de hoogte van 
alle congressen en bijeenkomsten? Heb je altijd al 
invloed willen uitoefenen op accreditatie van 
nascholingsactiviteiten, word dan lid van de 
accreditatiecommissie Kwaliteitsregister 
Verloskundigen.

De accreditatiecommissie van de KNOV beoordeelt óf 
deskundigheidsbevordering geaccrediteerd mag 
worden en zo ja, hoeveel punten worden toegekend. 
Aanvragen hebben betrekking op alle onderwerpen die 
relevant zijn voor de verloskunde. De commissie bestaat 
uit 5 leden. De beoordelingen verlopen online en 
onderlinge communicatie gaat voornamelijk per e-mail. 
We zijn op zoek naar verloskundigen met de volgende 
kenmerken en competenties:
• Affiniteit met het inhoudelijk en didactisch   
 beoordelen van deskundigheidsbevordering.
• Overstijgend kunnen denken aan de hand van de  
 beoordelingscriteria en hierover een onafhankelijk  
 oordeel vellen. 
• Goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de  
 verloskunde 

De accreditatiecommissie vergadert 10 keer per jaar, 
meestal telefonisch. 

Commissieleden ontvangen vacatiegeld en een 
reiskostenvergoeding.

Meer informatie over bovenstaande functies kunt u 
verkrijgen bij Maudy Dettingmeijer, 030 2823131 
mdettingmeijer@knov.nl. 
Indien u interesse heeft in één van deze functies wordt 
u verzocht voor half januari een sollicitatie met CV te 
sturen naar M.S. Dettingmeijer, Postbus 2001 
3500 GA Utrecht of kwaliteitsregister@knov.nl. 

Tarief Kwaliteitsregister Verloskundigen verandert 
per 2016
Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt het tarief voor 
(her)registratie in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. 
De volgende zaken liggen hieraan ten grondslag:
 
• Met de invoering van PE online heeft het kwaliteits-

register een efficiëntieslag gemaakt waardoor de 
personele lasten lager zijn geworden. Als gevolg 
hiervan wordt het tarief met 20% verlaagd. 
De kosten voor een registratieperiode van 5 jaar 
bedragen hierdoor 400 euro (i.p.v. 500 euro).

 
• De belastingdienst heeft bepaald dat de KNOV 21%

BTW moet heffen over tarieven van het kwaliteits-
register. Per 1 januari 2016 wordt deze BTW 
doorberekend aan de leden van het 
kwaliteitsregister.

 
• In bepaalde gevallen werd er op het standaardtarief 

voor het kwaliteitsregister korting verleend. Deze 
kortingen vervallen per 1 januari 2016.  

 

Kosten voor een registratieperiode van 5 jaar:
€ 400 + 21% BTW = € 484,- voor KNOV-leden
€ 800 + 21% BTW = € 968,- voor niet-KNOV-leden

 
Verloskundigen die nog geen herregistratie hebben 
aangevraagd via PE-online, ontvangen een jaarfactuur. 
Voor hen geldt vanaf 1 januari 2016 het volgende 
jaartarief: 
€   80 + 21% BTW =  €  96,80  voor KNOV leden
€ 160 + 21% BTW = € 193,60  voor niet-KNOV-leden

mailto:mdettingmeijer%40knov.nl?subject=informatie
mailto:kwaliteitsregister%40knov.nl?subject=sollicitatie
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MIO-bijeenkomsten voorjaar 2016
Dit voorjaar organiseert de KNOV opnieuw een aantal 
regionale MIO-bijeenkomsten.  
In het najaar 2015 was het onderwerp ‘Op tijd of over 
tijd? Zwangerschapsbegeleiding tussen 40 en 42 
weken.
Vanwege de grote belangstelling (de vraag was groter 
dan het aanbod van de KNOV) is besloten om het 
onderwerp Op tijd of overtijd? nogmaals aan te bieden. 
Verloskundigen die deze MIO-bijeenkomst in het najaar 
2015 hebben gevolgd, kunnen zich niet een tweede 
maal aanmelden.
 

Aanleiding en invulling MIO - bijeenkomst:
De laatste jaren is in veel regio’s de termijn voor het 
afwachten van de natuurlijke baring verschoven van 
42 naar 41 weken. Over de onderbouwing wanneer een 
vrouw precies verwezen moet worden vanwege een 
langere zwangerschapsduur, bestaat echter 
onduidelijkheid. Tegelijkertijd krijgt de KNOV signalen 
dat vrouwen steeds vaker zelf vragen om vóór de 42ste 
week ingeleid te worden. Deze onduidelijkheid en 
veranderende zorgindicatie vraagt om een kritische 
beschouwing. 

Tijdens de MIO-bijeenkomst kijkt u samen met collega’s 
kritisch naar uw houding en eigen handelen: hoe 
begeleidt u vrouwen met een zwangerschapsduur 
tussen 40 en 42 weken?  De KNOV nodigt u van harte uit 
voor de MIO-bijeenkomsten ‘Op tijd of overtijd’ in het 
voorjaar 2016.

Doelgroep
Verloskundigen werkzaam in de eerste, tweede of derde 
lijn.

De bijeenkomsten zijn op onderstaande data gepland. 
U kunt zich vanaf 10 december aanmelden via de 
website van de KNOV.

Datum Plaats

Roermond Maandag 7 maart 2016

Zoetermeer Woensdag 9 maart 2016

Breda Maandag 14 maart 2016

Zaandam Woensdag 16 maart 2016

Assen Maandag 21 maart 2016

Deventer Woensdag 23 maart 2016

http://www.knov.nl/scholing-en-registratie/tekstpagina/690/regionale-mio-bijeenkomsten/

